Propozice pro pořádání
žebříčkových soutěží veteránů
Úvod
Tento dokument popisuje pravidla a podmínky účasti veteránů na žebříčkových soutěžích v České
Republice.

Hlavní idea


Ustanovit podmínky, za kterých se může šermíř, člen ČŠS a ČVŠA, zúčastnit soutěží pořádaných pro
veterány v České Republice.

Propozice soutěží ČVŠA














Soutěže respektují rozdělení do věkových kategorií AK 0: 30-39 let, AK I: 40-49 let, AK II: 50-59 let, AK
III: 60, AK IV: 70 a více let.
Soutěží se v šermu fleretem, kordem a šavlí.
Je v kompetenci pořadatele, které ze zbraní a věkových kategorií zařadí do soutěže.
Kategorie ženy:
o Pořadatel může zařadit veteránky samostatně a umožnit jim tak šermovat v samotných,
případně ve sloučených, věkových kategoriích, dle aktuálního počtu závodnic nebo je zařadí
do soutěže mužů.
o Pro případ závěrečného vyhlašování samostatné kategorie žen je nutné tyto zařadit buď do
samostatné soutěže žen, nebo při zařazení do kategorií s muži pouze v systému každý
s každým.
Soutěže jsou otevřené pro všechny členy ČŠS, v případě mezinárodní soutěže pro všechny zahraniční
šermíře, kteří splňují kritéria věku dle výše uvedených věkových kategorií.
Systém soutěže: Optimální je systém zápasů každý s každým do 5 zásahů na 3 minuty čistého času
boje nebo jednokolový skupinový systém s následnou přímou eliminací v příslušné věkové kategorii
a zbrani dle pravidel ČŠS a FIE.
Při počtu účastníků jedné věkové kategorie vyšším než 9 šermíři šermují systémem skupinovým s
následnou přímou eliminací na 10 zásahů a 2x 3 minuty čistého času s přestávkou v délce 1 minuty.
Ve skupinách budou závodníci nasazeni dle aktuálního pořadí v žebříčku ČVŠA.
Z důvodu aktuálního malého počtu závodníků v kategoriích lze sloučit věkové kategorie společně,
šermovat systémem každý s každým a vyhodnotit soutěž v samostatných kategoriích při
respektování vzájemných zápasů v příslušné kategorii eliminací zápasů závodníků z různé kategorie.
Systém dovoluje sloučit věkové kategorie do zápasů 1. kola skupin s následnou eliminací po
samostatných kategoriích dle nasazení z 1. kola.
V každé soutěži s více než 3 účastníky se šermuje o 3. místo vyjma systému každý s každým.
Při rovnosti pořadí následuje baráž o dané umístění na 5 zásahů a 3 minuty čistého času.
Do klasifikačního žebříčku soutěží ČŠVA budou započítány dle tabulky v kapitole Systém bodování
soutěží.

Pravidlo pro zařazení do věkové kategorie soutěží ČVŠA



Příslušný věk musí závodník dovršit v dané sezoně, tzn. od 1. 9. daného roku do 31. 8. roku
následujícího. (Sezona se nekryje s kalendářním rokem.)
Příklad: Závodník kategorie AKI 40-49 let, který dovrší do 31. 8. daného roku 49 let věku, nastoupí od
1. 9. v kategorii AII 50-59 let.
Systém bodování soutěží



Systém bodování do žebříčku ČVŠA je použit stávající dle propozic ČŠS rozšířený o položky z důvodu
menšího počtu účastníků veteránských soutěží podle tabulky:

Systém vyhodnocení pořadí v žebříčku ČVŠA





Systém zahrne do pořadí dosažené body dle výše uvedené tabulky ze všech veteránských soutěží
v České Republice s koeficientem 1.
Systém zahrne do pořadí dosažené body dle výše uvedené tabulky z turnaje Mistrovství MČR V
s koeficientem 1,5.
Systém zahrne do pořadí dosažené body z MEV a MS dle výše uvedené tabulky při započítávání 100%
účastníků s koeficientem 2.
3 nejlepší výsledky v každé věkové kategorii a zbrani dané sezony budou vyhlášeny a oceněny
diplomem ČVŠA podepsaným prezidentem ČVŠA při první soutěži následující sezony.
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